
ACÕES DO CRO-AM NO ANO DE 2013
n CRO-AM  fez a indicação da Dra. Maria Fulgência que foi agraciada pelo CFO com  a  primeira 

medalha de Honra ao Mérito do Amazonas.
n Realização de Palestras como parte da Educação Continuada aos CDs: Normas da Vigilância Sanitá-

ria para obtenção do Alvará Sanitário.
n Palestras aos CDs. Acatando sugestões de colegas, as palestras foram ministradas por pro-

fessores e colegas renomados da Odontologia Amazonense, que abordaram temas de relevância 
para nossa classe. Ex.: Odontologia Intrauterina, em Parintins pelo DR. Ary Filho, Odontogeriatria 
com a Dra Claudia Andreia, Tratamento de Fissuras Lábio-Palatais com Dr. Fernando Herkrath.

n O CRO-Am  aceitou o convite para integrar o Conselhos em Ação, juntamente com outros conselhos 
profissionais com CRA, CRC, CORECON, CAU, CREA, OAB, CREMED, Biblioteconomia, CRF entre outros, 
para ações pela valorização das categorias profissionais, em reuniões mensais.

n Palestra sobre CBHPO e Saúde Suplementar Com Dr. Benicio conselheiro CFO e   A situação 
da odontologia frente as Operadoras de Planos de Saúde com Dr. Eduardo Gomide-MG.

n Em  parceria com o Sebrae o CRO-Am ofereceu o curso GESTÃO PARA PROFISSIONAIS LIBERAIS, 
visando o  Gerenciamento de  Clínicas e Consultórios Odontológicos totalmente gratuito.

n Campanha de Prevenção do Câncer Bucal o CRO-AM veículou 10 anúncios tipo BUSDOOR, orien-
tando a população para o AutoExame da BOCA, e em parceria com a UFAM e UEA realizou  palestras 
e distribuição de folder’s de orientação ao publico nos 3 CAIMIS, Parque do Idoso e Dr. Thomas.

n Realização da XXXIII Semana  Odontologica com os cursos Lesões Bucais com Dr. Lioney Cabral e 
Odontologia Hospitalar com Dr. Paulo Sergio Santos- SP.

n CRO-Am a pedido do MPE realizou fiscalização nos CEO’s Norte, Sul, Oeste, e da UEA.
n Palestras aos novos inscritos de todas Faculdades de Odontologia do Amazonas, no ato do recebi-

mento da carteira de CD, sobre Ética, Sistema Conselhos e Mercado de Trabalho.
n Palestras  aos alunos de cursos de TPD, TSB  em alguns municípios visitados.
n Visitas de Fiscalização em 28 municípios do Amazonas:  PRESIDENTE FIGUEIREDO, MANACAPURÚ 

3vezes,  PARINTINS 2 vezes, ITACOATIARA, IPIXUNA, EIRUNEPÉ, NOVO AIRÃO, IRANDUBA, URUCARÁ, 
COARÍ, CODAJÁS, TEFÉ, ALVARÃES,  UARINI, RIO PRETO, ITAPIRANGA, SILVES, AUTAZES, CAREIRO DA 
VARZEA, CAREIRO CASTANHO, MANAQUIRI, BORBA, TABATINGA, BENJAMIM CONSTANT,  ATALAIA DO 
NORTE, HUMAITÁ, LABREA E  MANICORÉ.

n CRO-Am esteve em reunião com a DECON, para tratar de denuncias recebidas por aquela 
delegacia  sobre exercício odontológico.

n Encontros, reuniões e audiência com parlamentares na esferas nacional, estadual e municipal vi-
sando a aprovação de PLs em defesa da saúde e dos profissionais da odontologia:  Encaminhamentos ao 
Prefeito com reinvidincações para a ESF/ESB e também para toda classe odontológica, etc.

n Capacitação dos funcionários junto ao Sistema CFO/CRO buscando maior eficácia no aten-
dimento aos inscritos.

n No dia 26 de Julho realizou na sede da ASSINPA a festa  Julina do CRO-Am, que contou com a pre-
sença de profissionais, funcionários, representantes das Universidades e parceiros.

n CRO na formatura da UEA, IAES , com entrega de carteiras no ato da colação de grau.
n A Presidente do CRO-Am  em apoio ao movimento grevista da ESF (SEMSA-Manaus), foram recebi-

dos pelo Secretário Municipal de Saúde e após esse momento encaminhou ofício ao Prefeito de Manaus, 
sendo recebidos pelo Prefeito que entendeu as reinvindicações da categoria e prometeu atende-las.

n Entrevista ao Portal UFAM, Informativo da Uniodonto  sobre Novo CEO, G1, rádio CBN sobre 
a  Saúde Bucal, programa SAÚDE & CIA,  onde abordou  temas  relevantes pra Odontologia.

n A pedido da ABCD, o CRO-Am foi observador na eleição da diretoria da ABCD 2013/2016.
n CRO-Am participou do I Seminário de Gestão CFO/CRO’s.
n Doação de alimentos arrecadados em campanha solidaria para Casa de Apoio a Mulher com Câncer 

e Lar Batista Janell Doylle.
n Duas  ações conjunta do CRO-Am com  equipes de fiscalização da VISA em blitz contra o 

exercício ilegal e vistoria de consultórios e clínicas denunciadas.
n Dra. Vera e Dr. Franco participaram de reunião com o MPE.
n Fiscalização conjunta CRO, CRM, CRF em Parintins no período do Festival Folclore, aten-

dendo a solicitação do MP.
n Presidente participou do congresso Interdisciplinar da APCD.
n Encaminhamento dos informativos 24, 25 e Boletim On line a toda classe odontológica.
n Palestras ministrada pela Dra. Anna Louzada, sobre saúde bucal as Mães Contabilistas e as Mães 

catadoras de Materiais recicláveis uma parceria do CRO-Am e CRContabilidadi.
n Presidente participou do Simpósio  sobre Políticas Públicas voltadas para a Odontologia.
n Presença do CRO-Am na reunião dos Presidentes da região Norte, em RO.
n A COH do CRO-AM, participou de 2 Encontros nacional das CEOH, onde foi tratado de es-

tratégias para a eficácia da RDC-7 e RDC-50 da ANVISA, entre outros assuntos.
n Etapa Estadual da 4ª CONPA, com a participação de TSB’s, TPD’s, e ASB’s.
n CRO-Am como parceiro da UFAM na implantação do OBSERVATÓRIO DA ECONOMIA CRIA-

TIVA DO AMAZONAS.
n CRO-AM participou do I Fórum de odontologia do Esporte- UNIP.
n CRO-AM participou do II COBRAPO-MG.
n Conselheiro Marcelo Diniz ministrou palestra sobre O papel do Conselho na Odontologia para alunos 

da UEA.
n Dra Vera Louzada, ministrou palestra a formandos da UNINORTE sobre Código de Ética, 

Sistema Conselho e Mercado de Trabalho odontológico.
n Realização de Parcerias como: WM materiais odontológico, Mirai Panasonic, Petrus, Amanda Beauty 

Center, Ótica Veja, etc.
n Quanto a Fiscalização, durante o ano de 2013, o CRO-Am recebeu 105 denuncias dessas 

67 de exercício ilegal da odontologia, aplicou 212 TAC a maioria para Publicidade em desacordo 
com o CEO, 12 Notificações, 12 Visitas Técnicas, visitou 130 clínicas sem inscrição no CRO na 
capital e 10 no interior, Laboratórios sem inscrição 21 na capital e 14 no interior,  108 retornos 
de fiscalizações, 37 estabelecimentos fizeram a troca das placas de clinica para consultório, 31 
consultórios visitados se regularizaram, os fiscais foram convocados para 26 audiências de prá-
ticos denunciados pelo CRO e 29 municípios foram fiscalizados.


